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CUPRINS 

• Instrumentele managementului 
calității  

Instrumentele managementului calităţii 

• Aplicarea instrumentelor MC 

• Clasificarea instrumentelor MC 
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 Însușirea de către studenți a 
principalelor instrumente ale MC 

Scop 

Durata 

Obiective 

 - Prezentarea scopurilor  aplicării 
instrumentelor MC 
- Prezentarea  principalelor 
instrumente ale MC  
- Exemplificarea utilizării 
instrumentelor MC 

2 ore 

Instrumentele managementului calităţii 
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Alături de tehnicile și instrumentele clasice, în MC se utilizeaza o 
serie de tehnici și instrumente, preluate din domeniul creativității 
și managementului.  

Instrumentele managementului calităţii 

Scopuri 
principale 

Identificarea 
problemelor 

importante catre 
trebuie rezolvate 

si a cauzelor 
acestora 

diagrama 
relatiilor 

diagrama-arbore 

Stabilirea 
solutiilor pentru 

rezolvarea 
problemelor 

diagrama 
matriceala 

diagrama-arbore 

Determinarea 
programului 

concret pentru 
rezolvarea 

problemelor 

diagrama PERT 
diagrama 
deciziilor 

 

Scopurile utilizării instrumentelor MC 
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Aceste tehnici și instrumente nu se substituie celor considerate 
clasice. Dimpotrivă, pentru obținerea rezultatelor scontate, se 
recomandă utilizarea ambelor categorii, chiar în cazul unor 
probleme mai puțin complexe. 
 
 
 
Pentru a fi eficiente, instrumentele trebuie aplicate în mod 
sistematic, potrivit unui program stabilit de conducerea 
companiei. Utilizarea lor sporadică, de către un număr restrâns de 
persoane din companie, nu permite obținerea rezultatelor dorite. 
 

Instrumentele managementului calităţii 

Aplicarea instrumentelor MC 
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Tehnici și instrumente 
utilizate în analiza 

problemelor  

Diagrama 
afinităților 

Diagrama de 
relații 

Tehnici și instrumente 
utilizate pentru 

stabilirea soluțiilor de 
rezolvarea a 
problemelor 

Diagrama 
matriceală 

Diagrama 
arbore 

Tehnici și instrumente 
utilizate pentru 
determinarea 

programului de 
rezolvare a 

problemelor 

Diagrama 
săgeată 

Diagrama 
deciziilor 

 

Instrumentele managementului calităţii 

Clasificarea instrumentelor MC 
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Diagrama de afinitate 
 
- sintetizează, clasifică şi structurează 
ideile slab definite  
 
-se construieşte pe baza datelor verbale provenite din 
diferite surse şi privind diferite fapte, idei, observaţii, 
opinii asupra diferitelor probleme sau situaţii 
 

- este utilă atunci cand se abordează o temă (problemă) 
asupra căreia nu se ajunge la o concluzie 
 

Instrumentele managementului calităţii 
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Etape 

Instrumentele managementului calităţii 

ordonarea in grupuri de cartele de afinitate şi prepararea diagramei de afinitate. 

crearea cartelei de afinitate prin etichetarea fiecărui grup de cartele cu un titlu 
scurt, dar complet, referitor la caracteristicile grupului; 

organizarea cartelelor de date – prin aşezarea cartelelor pe o foaie de dimensiuni 
mai mari; 

crearea cartelei de date (fiecare dată se scrie pe o bucată de hartie – “cartelă”); 

culegerea datelor verbale;  

stabilirea obiectivelor; 
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Exemplu 
 

Instrumentele managementului calităţii 
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Diagrama de relaţii 
 

-diferenţiază relaţiile între cauză şi efect 

Instrumentele managementului calităţii 

Etape 

• desenarea problemei; 

• scrierea pe cartele a cauzelor problemelor; 

• distribuirea, gruparea şi ordonarea cartelelor în acord cu 
relaţiile cauză – efect şi trasarea unor săgeţi cu sensul de la 
cauză la efect; 

• determinarea relaţiilor dintre toate cartelele; 

• identificarea şi marcarea cauzelor principale şi dezvoltarea 
soluţiilor pentru problema dată. 
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Exemplu 
 

Diagrama de relaţii a managementului mentenanţei  

Instrumentele managementului calităţii 
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Diagrama de tip arbore 
 

- detaliază aspectele problemei de la general la particular 

Instrumentele managementului calităţii 

• fixarea obiectivului; 

• dezvoltarea măsurilor primare şi crearea 
astfel a unor ramuri de primul nivel; 

• dezvoltarea măsurilor secundare; 

• dezvoltarea măsurilor de ordin mai inalt; 

• verificarea relaţiilor dintre obiective şi 
măsuri; 

• trasarea diagramei. 

Etape 
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Exemplu 
 

Instrumentele managementului calităţii 
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Diagrama matrice 
 

 

Instrumentele managementului calităţii 

- evaluează, selecţionează şi decide asupra unei probleme date, într-o 
formă logică  

- se foloseşte pentru a determina relaţiile între cauze şi rezultate sau 
între metode şi obiective, când fiecare dintre acestea constă din două 
sau mai multe elemente 

- rezultatele şi cauzele se ordonează pe o planşă de tip matrice, cu linii 
şi coloane. Relaţiile dintre două elemente se identifică la intersecţiile 
liniilor şi coloanelor corespunzătoare şi se marchează cu simboluri 
prestabilite 
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Exemplu 
 

Instrumentele managementului calităţii 
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Diagrama cu săgeţi  (PERT - Program 

Evaluation and Review Technique)  
 
 
- este folosită pentru planificarea unei activităţi  
- este indispensabilă la elaborarea proiectelor pe termen 
lung. 
- succesiunea fazelor de realizare a unui proces şi relaţia 
sa cu un alt proces se reprezintă prin reţeaua de săgeţi şi 
punctele de legătură 

Instrumentele managementului calităţii 



17 

Etape 
 

Instrumentele managementului calităţii 

listarea operaţiilor necesare; 

scrierea fiecărei operaţii pe o cartelă şi ordonarea in funcţie de 
legăturile dintre ele, pe o foaie de hartie, a cartelelor; 

trasarea diagramei cu săgeţi, numerotarea nodurilor şi scrierea 
mărimi timpilor necesari pentru realizarea fiecărei operaţii; 

după trasarea diagramei se identifică drumul critic (traseul ce implică 
cel mai mare timp) şi se incearcă sortarea intregului program prin 

luarea unor măsuri pentru reducerea duratei drumului critic. 
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Exemplu 
 

Drumul critic? 

Instrumentele managementului calităţii 
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Arbore de decizii (PDPC - Process Decision 

Program Chart)  
 
- identificarea alternativelor la o soluţie 
- este utilă pentru a planifica lanţurile posibile de 
evenimente cand problema nu este foarte clară.  
 
 

Tehnica de construire a diagramei PDPC este aceeaşi ca şi 
in cazul diagramei arbore. 

Instrumentele managementului calităţii 
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Exemplu 
 

Completaţi un posibil arbore de decizii 

Instrumentele managementului calităţii 
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Diagrama de analiză matrice-date (PCA - 

Principal Component Analysis)  
 
-serveşte pentru analiza datelor prezentate intr-o 
diagramă astfel incat să se poată cuantifica clar influenţa 
definiţilor factori şi fenomene 
 

-se bazează pe prelucrări complexe de date numerice.  

 
 

Instrumentele managementului calităţii 
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REZUMAT 

- Au fost prezentate instrumentele MC 
 

- Pentru fiecare instrument au fost date definiții, etape 
și exemple  
 

 
 
 

Instrumentele managementului calităţii 
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Test grilă 

1. Tehnicile și instrumentele MC preluate din domeniul creativității și managementului: 
a) se substituie celor clasice 
b) se utilizează în analiza problemelor, stabilirea solutiilor pentru rezolvarea problemelor și determinarea 
programului de rezolvare a problemelor 
c) nu trebuie aplicate în mod sistematic pentru a da rezultate 
 

2. Diagrama de afinitate: 
a) este utilă atunci cand se abordează o temă (problemă) asupra căreia nu se 

ajunge la o concluzie 
b) diferenţiază relaţiile între cauză şi efect 
c) se realizează cu ajutorul cartelelor de date 

3. Diagramele matrice: 
a) relațiile dintre două elemente se marchează cu simboluri prestabilite 
b) sunt folosite pentru planificarea unei activităţi  
c) succesiunea fazelor de realizare a unui proces şi relaţia sa cu un alt proces se reprezintă 

prin reţeaua de săgeţi şi punctele de legătură 

Răspunsuri corecte 
 

1 b 

2 a, c 

3 a 

Instrumentele managementului calităţii 
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